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 LIEPĀJAS AP2020 VIDUSPOSMA IZVĒRTĒJUMA REZULTĀTI 

2019. gada jūnijā tika pabeigts Liepājas AP2020 vidusposma izvērtējums, kura rezultātu 
kopsavilkums attiecībā uz sporta nozari dots zemāk tekstā. 

2.1 LIEPĀJAS AP2020 PLĀNOŠANAS HIERARHIJA 

Liepājas AP2020 mērķu daļu nosaka Liepājas IAS2030 noteiktie stratēģiskie mērķi, kuru 
skaidrojums ir dots zemāk pievienotajā Tabulā 2.1.: 
 

TABULA 2.1. LIEPĀJAS IAS2030 UN LIEPĀJAS AP2020 MĒRĶU DAĻA 
Liepājas Vīzija 2030 

Liepāja ir radoša un aktīva pilsēta jūras krastā, kurā cilvēki pilnvērtīgi dzīvo izglītojas, strādā un atpūšas 

Virsmērķis 

Stiprināt Liepājas lomu un atpazīstamību starptautiskā mērogā, piesaistot pilsētai zinošus un radošus 
cilvēkus, investīcijas, tūristus 

  Mērķis 2030 Mērķis 2020 
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Liepāja ir labklājības pilsēta – 
draudzīga ģimenēm un radošiem 

cilvēkiem 

Liepāja ir nacionālās nozīmes 
attīstības centrs un pilnvērtīga 

dzīves un darba vieta 
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Liepājai ir kvalitatīva dzīves vide 
iedzīvotājiem un pilsētas viesiem 

Liepājā ir saglabātas un 
atjaunotas dabas vērtības un 

kultūrvēsturiskais mantojums, 
pilsētas apsaimniekošana ir 

ilgtspējīga 
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a Liepājā ir līdzsvarota un dažāda 
ekonomika - ražošanas un 

pakalpojuma nozares ir 
konkurētspējīgas starptautiskā 

mērogā 

Liepājā ir stabila mazo, vidējo 
uzņēmumu darbība un modernizētas 

tradicionālās ražošanas nozare 
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Liepāja ir ērti un ātri sasniedzams 
attīstības centrs Baltijas jūras 

reģionā un starptautiskā mērogā 

Liepāja ir daudzveidīgi sasniedzama 
Baltijas jūras reģionā 

 
Avots: Liepājas AP2020 vidusposma izvērtējums 

Liepājas AP2020 ietver: 
▪ 4 attīstības virzienus un mērķus; 
▪ 9 rīcībpolitikas; 
▪ 42 tematikas; 
▪ 200 rīcības; 
▪ 263 investīciju projektus. 

Sporta nozarei radniecīgi 2 Liepājas ilgtspējīgās attīstības stratēģijā ietvertie attīstības 
virzieni (“Liepājnieki un viņu labklājība” un “Dzīves vide”) un tiem saistošie vidējā termiņa 
mērķi. Zemāk dots šo mērķu uzskaitījums, kur katram mērķim papildus uzskaitīts ar 
sporta nozari saistīto rīcībpolitiku klāsts: 

▪ Attīstības virziena “Liepājnieki un viņu labklājība” vidējā termiņa mērķis: “Liepāja 
ir nacionālās nozīmes attīstības centrs un pilnvērtīga dzīves un darba vieta”: 

o Rīcībpolitika (1.2.) “Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki” 
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o Rīcībpolitika (1.3.) “Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tai 
skaitā mūsdienīga un kvalitatīva kultūrizglītība, atpazīstami sasniegumi 
kultūrā, sportā un piederības sajūtas stiprināšana”; 

▪ Attīstības virziena “Dzīves vide” vidējā termiņa mērķis: “Liepājā ir saglabātas un 
atjaunotas dabas vērtības un kultūrvēsturiskais mantojums, pilsētas 
apsaimniekošana ir ilgtspējīga”: 

o Rīcībpolitika (2.2.) “Liepājas iedzīvotājiem un viesiem pievilcīgas 
publiskās infrastruktūras attīstība”1; 

2.2 LIEPĀJAS AP2020 UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJI 

Liepājas AP2020 īstenošanas kopējo ietekmi raksturo astoņi Liepājas pilsētas ilgtermiņa 
teritorijas attīstības rādītāji, no kuriem trīs ir demogrāfiskie rādītāji un pieci ir 
tautsaimniecības rādītāji. Neviens no uzraudzības nav tieši attiecināms sporta nozares 
snieguma kvantitatīvai izvērtēšanai (t.i., sporta nozares ietekme uz vairākiem rādītājiem 
izpaužas netieši). Zemāk pievienotajā Tabulā 2.2. ir dots uzraudzības rādītāju izpildes 
novērtējums. 

TABULA 2.2. LIEPĀJAS PILSĒTAS ILGTERMIŅA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS 
RĀDĪTĀJU IZPILDES NOVĒRTĒJUMS 

Rādītājs 
2018. gada 

faktiskā vērtība* 

2018. gada 
vidusposma 
normatīvā 
vērtība* 

Novirzes 
amplitūda no 
vidusposma 
normatīvās 

vērtības 

Iedzīvotāju skaits 68 945 (98,4%) 
70 550 

(100,7)% 
-2,3% 

Bērnu skaits līdz 15 gadu vecumam 
11 859 

(109,8%) 
11 022 

(102,1%) 
8,4% 

Darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits 40 798 (95,9%) 
42 738 

(100,8%) 
-4,5% 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedz., 
EUR 

587,9 (82,8%) 687,8 (95,8%) -13,5% 

Ekonomiski aktīvo individuālo komersantu 
un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedz. 

39,3 (112,3%) 34,5 (98,6%) 14,0% 

Iedzīvotāji, kuri maksā IIN, % no kopējā 
iedzīvotāju skaita 

44,6% 
(101,4%) 

44,2% 
(100,4%) 

0,9% 

Privātā sektorā strādājošo darbinieku 
īpatsvars, % no kopējā strādājošo skaita 

75,0% (96,6%) 77,2% (99,5%) -2,9% 

Pakalpojumu sfēras darbavietu īpatsvars 
kopējā darbavietu skaitā 

69,4% 
(106,8%) 

64,6% (99,4%) 7,4% 

 
Piezīmes: 
1. * - iekavās dotas rādītāju faktiskās un normatīvās vērtības, kuras izteiktas relatīvi pret 2020. gada 
sasniedzamo rādītāja vērtību. 
2. Zaļā krāsa norāda uz pozitīvu rādītāja izpildi jeb vidusposma normatīvās vērtības pārsniegumu. Sarkana 
krāsa norāda uz nepietiekamu rādītāja izpildes pakāpi. Abos gadījumos krāsas intensitāte norāda uz 
novirzes amplitūdas relatīvo apmēru 
Avots: Liepājas AP2020 vidusposma izvērtējums 
 

 
1 Rīcībpolitikas iekļaušana tiek pamatota ar to, ka tajā tika paredzēti pasākumi aktīvā dzīvesveida (sporta) 
infrastruktūras attīstībā. 
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2.3 SPORTA NOZAREI SAISTOŠO RĪCĪBPOLITIKU UN TO RĪCĪBU 
REZULTATĪVO UN IZNĀKUMA RĀDĪTĀJU APSKATS 

2.3.1 RĪCĪBPOLITIKA NR. 1.2. “AKTĪVI, VESELI UN SOCIĀLI AIZSARGĀTI 
LIEPĀJNIEKI” 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 
 
Rīcībpolitikas efektivitātes novērtējumam tiek izmantoti 17 rezultatīvie rādītāji (RR16-
RR32). Izvērtējot uzraudzības ziņojumā dotās rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības 
laika periodā līdz 2017. gadam, iegūti sekojoši rezultāti: 

▪ 9 rādītājiem ir pozitīva tendence (vērtējums 2); 
▪ 3 rādītājiem ir neitrāla tendence (vērtējums 1); 
▪ 3 rādītājiem ir negatīva tendence (vērtējums 0); 
▪ 2 rādītāju novērtējumam trūkst datu (bez vērtējuma). 

 
Rezultatīvo rādītāju novērtējuma grafiks dots nākamajā Attēlā 2.1.: 

 
ATTĒLS 2.1. RĪCĪBPOLITIKAS 1.2. REZULTATĪVO RĀDĪTĀJU NOVĒRTĒJUMS 

Avots: Izvērtējuma autori 

Vidējais rīcībpolitikas izpildes vērtējums ir 1,4, kas nozīmē, ka mērķa sasniegšanas pakāpe ir 
70%. 

NEGATĪVĀ SNIEGUMA REZULTATĪVO RĀDĪTĀJU ANALĪZE 
 
No sporta nozarei saistošajiem negatīvā snieguma rādītājiem izceļams vienīgi rādītājs 
“Realizētie projektu konkursi sporta pasākumu organizēšanai”. Tomēr sakarā ar šī 
rādītāja datu trūkumu par visu vidusposma izvērtējumā analizējamo periodu (2013.-
2017. gads), negatīvās tendences un tās cēloņu analīze nav iespējama.  
 
RĪCĪBPOLTIKAS RĪCĪBU PLĀNA IZPILDE 
 
Liepājas AP2020 Rīcību plānā rīcībpolitikā Nr. 1.2. ietvertas 3 ar sporta nozari (izslēdzot 
sporta izglītību vispārizglītojošajās un profesionālās ievirzes mācību iestādēs saistītās 
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Ārstu skaits uz 1000
iedzīvotājiem

Piesaistītie jaunie medicīnas
speciālisti

Realizētie projektu konkursi
sporta pasākumu

organizēšanai

Iedzīvotāju pašvērtējums par
veselības stāvokli

Iedzīvotāju īpatsvars, kas
nodarbojas ar fiziskām vai

sportiskām aktivitātēm…

Sadarbības līgumu ar NVO
skaits (atbalstot NVO

aktivitātes)

Zīdaiņu mirstība uz 1000
dzimušajiem

Īstenoto informatīvi izglītojošo
kampaņu un pasākumu par

fizisko aktivitāšu nozīmi…

Publisko sporta pasākumu
skaits Liepājā

Publisko sporta pasākumos
iesaistīto personu skaits

Sociālo pabalstu saņēmēju
īpatsvars kopējā iedzīvotāju

skaitā

Iedzīvotājiem pieejamie
sociālie pakalpojumi (saskaņā
ar saistošiem noteikumiem)

Sociālā dienesta darbinieku
kvalifikācijas celšana

Jauniešu bezdarbnieku
īpatsvars bezdarbnieku
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Ilgstošo bezdarbnieku
īpatsvars bezdarbnieku

kopskaitā



  

   8 
 

rīcības) saistītas rīcības un 3 tām pakārtotās darbības. Līdz 2018. gada beigām tika 
īstenotas 67% (2) no šīm darbībām (skat. zemāk): 
 
Izpildītās rīcības: 

▪ 1.2.1. (3.) Attīstīt un popularizēt tautas sportu, organizējot masu sporta 
pasākumus, kā arī atbalstīt senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta 
aktivitātes 

o Darbība. Sporta pārvalde, sadarbībā ar sporta nevalstiskām 
organizācijām (NVO)  un citiem pasākumu organizatoriem, 2018. gadā 
veido jaunus pasākumus, kā arī vairāk strādā pie jau esošo pasākumu 
dalībnieku skaita palielināšanu. Iznākums. 2018.gadā Sporta pārvalde 
sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām (NVO) ir nodrošinājusi dažāda 
veida 84 masu sporta pasākumu norisi Liepājā, lai aptveru visas vecuma 
grupas un fiziskās attīstības līmeņus. (izpildīts) 

▪ 1.2.1. (6.) Mērķtiecīgi attīstīt sportiskām aktivitātēm nepieciešamo brīvpieejas 
infrastruktūru pilsētvidē un turpināt paplašināt rekreācijas teritorijas pilsētā: 

o Darbība. Sporta pārvalde veic pārrunas ar NVO , klubiem/ biedrībām, 
kuras turpmāk varētu savu darbību realizēt jaunajos pilsētvides sporta 
objektos, lai noskaidrotu viņu nepieciešamības, konkretizētu uzstādāmo 
rīku apjomu un formu. Iznākums. Zirgu salā ir izveidota dabas taka 820m 
garumā; Izveidots jauns ielu vingrošanas un āra trenažieru laukums 
Raiņa parkā Liedaga iela 7 (pie atpūtas laukuma Vaiņodes ielas galā); 
Izstrādāts plāns loku šaušanas aktivitāšu uzsākšanai; Tiek sagatavota 
tehniskā specifikācija, lai izsludinātu iepirkuma procedūru par BMX trases 
izveidi; Beberliņos izveidota baskāju taka, realizēta ap 20 dažādi 
pasākumu projekti, sacensības.  

 
Atlikušā 1 rīcību darbības ir izpildīta daļēji (33 % jeb 1). Neizpildītu rīcību darbību nav. 
Zemāk dota šīs daļēji izpildītās rīcības darbības apraksts: 
 

▪ 1.2.1.(5.) Ieviest projektu konkursu dažādu sporta pasākumu organizēšanai, 
atbalstot iedzīvotāju pašorganizēšanos veselīga, aktīva dzīvesveida 
popularizēšanu: 

o Darbība. "Izvērtējot jaunu un esošo sporta pasākumu realizēšanu Liepājā 
- Skrien Latvija Liepājas pusmaratons, ātruma festivāls ""Rallijs 
Kurzeme"", šaha sacensības ""Liepājas rokāde"", Eiropas un Pasaules 
čempionātu organizēšanu, kā arī strādājot pie esošo sporta projektu 
kvalitatīvās attīstības, sporta projektu konkursu atlikt uz 2019. gadu. Visi 
uzskaitītie sporta pasākumi tiek plānoti arī 2018.gadā, slēdzot līgumus 
par to organizēšanu un atbalstot klubus, biedrības, saskaņā ar piešķirto 
budžetu. Balstoties uz iepriekšējas sadarbības pieredzi, netiek organizēts 
projektu konkurss, lai izvēlētos no konkursa dalībniekiem. Iznākums. 
2018.gadā sagatavots iekšējo normatīvo aktu projekts, izvirzīti kritēriji, 
sagatavots projektu konkursa materiāls, ko plānots ieviest, uzsākot 
2020.gada budžeta projektu. 
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2.3.2 RĪCĪBPOLITIKA NR. 1.3. “PILNVĒRTĪGAS BRĪVĀ LAIKA 
PAVADĪŠANAS IESPĒJAS, TAI SKAITĀ MŪSDIENĪGA UN 
KVALITATĪVA KULTŪRIZGLĪTĪBA, ATPAZĪSTAMI SASNIEGUMI 
KULTŪRĀ, SPORTĀ UN PIEDERĪBAS SAJŪTAS STIPRINĀŠANA” 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 
 
Rīcībpolitikas efektivitātes novērtējumam tiek izmantoti 18 RR (RR33-RR50). Izvērtējot 
uzraudzības ziņojumā dotās rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības laika periodā līdz 
2017. gadam, iegūti sekojoši rezultāti: 

▪ 10 rādītājiem ir pozitīva tendence (vērtējums 2) 
▪ 1 rādītājam ir neitrāla tendence (vērtējums 1) 
▪ 5 rādītājiem ir negatīva tendence (vērtējums 0) 
▪ 2 rādītāju novērtējumam trūkst datu (bez vērtējuma) 

Rezultatīvo rādītāju novērtējuma grafiks dots nākamajā Attēlā 2.2.: 
 

 

ATTĒLS 2.2. RĪCĪBPOLITIKAS 1.3 REZULTATĪVO RĀDĪTĀJU NOVĒRTĒJUMS 

Avots: Liepājas AP2020 vidusposma izvērtējums 

Vidējais rīcībpolitikas izpildes vērtējums ir 1,31, kas nozīmē, ka mērķa sasniegšanas 
pakāpe ir 66%. 
 
NEGATĪVĀ SNIEGUMA REZULTATĪVO RĀDĪTĀJU ANALĪZE 
 
Neviens no identificētajiem negatīvās tendences rādītājiem pēc būtības nereprezentē 
sporta nozares sniegumu. Savukārt rādītājs “Interešu izglītībā, tai skaitā sporta 
programmās iesaistīto bērnu skaits” ir saistīts ar bērnu un jauniešu sporta izglītību, kas 
attiecināms izglītības nozarei.  
 
RĪCĪBPOLTIKAS RĪCĪBU PLĀNA IZPILDE 
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Liepājas AP2020 Rīcību plānā rīcībpolitikā Nr. 1.3. ietvertas 5 ar sporta nozari (izslēdzot 
sporta izglītību vispārizglītojošajās un profesionālās ievirzes mācību iestādēs saistītās 
rīcības) saistītas rīcības un 9 tām pakārtotās darbības. Līdz 2018. gada beigām tika 
īstenotas 88% (8) no šīm darbībām (skat. zemāk): 
 
Izpildītās rīcību darbības: 

▪ 1.3.1.(3.) Atbalstīt sporta biedrību un komersantu realizētās interešu izglītības 
sporta programmas, tai skaitā veicinot labāko programmu pāreju uz 
profesionālas ievirzes sporta izglītības programmām: 

o Darbība. Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde, pamatojoties uz 
Liepājas pilsētas domes Lēmumu Nr.372 “Par pašvaldības dotācijas 
sadales kārtību sporta izglītības programmu realizēšanai”, turpinās 
realizēt sporta biedrību un komersantu atbalsta programmu bērnu un 
jauniešu interešu izglītības un profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmu realizēšanai Liepājas pilsētas teritorijā. Iznākums. Bērnu -
jauniešu interešu izglītības programmu realizācijai 2018. gadā piešķirts 
un izlietots finansējums 31 930 eur, programmā iesaistīti 634 Liepājā 
deklarēti sportisti. 

▪ 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu atbalsta sistēmu, radot papildus motivāciju 
sasniegumiem sportā, tai skaitā kvalitatīviem sadzīves apstākļiem dienesta 
viesnīcā un ēdināšanai: 

o Darbība. Turpināt realizēt Liepājas labāko sportistu atbalsta sistēmu, 
nodrošinot gan sportistu sagatavošanās augsta līmeņa sacensībām, gan 
sedzot izdevumus nokļūšanai uz Eiropas un Pasaules čempionātiem.                                                                                                                             
Atbilstoši Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes un Liepājas pilsētas 
pašvaldības Sporta skolu Nolikumiem, labākiem sportistiem tiek 
nodrošināti finanšu līdzekļi ēdināšanas un brīvpusdienu izdevumu 
segšanai. Iznākums. Nodrošināta Liepājas "ELITES SPORTISTU" dalība 
aptuveni 50 (piecdesmit) augsta līmeņa turnīros, kā arī citu Liepājas 
sportistu dalība Pasaules un Eiropas līmeņa sacensībās 

▪ 1.3.4.(2.) Atbalstīt kvalificētu treneru piesaisti Liepājai prioritārajās sporta jomās 
(Sporta pārvaldes definētie prioritārie pilsētas sporta veidi: komandu sportā - 
futbols, basketbols, florbols, bet individuālajā sportā - peldēšana, vieglatlētika, 
cīņa, vingrošana, teniss): 

o Darbība. Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde, sadarbībā ar Liepājas 
sporta izglītības iestādēm un nevalstiskām organizācijām (NVO), risina 
augsti kvalificētu un jaunu sporta treneru piesaisti, neveidojot speciālu 
sistēmu, bet izskatot katru gadījumu atsevišķi. Iznākums. 2018.gadā 
Liepājas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs (četrās sporta 
skolās) darbu uzsāka 17 jauni treneri. 

▪ 1.3.4.(3.) Turpināt atbalstīt sportistu dalību Pasaules un Eiropas čempionātos: 
o Darbība. Atbalsts Liepājas labāko sportistu dalībai Eiropas un Pasaules 

čempionātos un augsta līmeņa sacensībās. Iznākums. Saskaņā ar 
sportistu pieprasījumiem, nodrošināts pašvaldības līdzfinansējums 
dalībai Pasaules un Eiropas čempionātos bmx frīstailā, skeitbordā, sporta 
vingrošanā, loka šaušanā, mākslas vingrošanā, vieglatlētikā veterāniem, 
brīvajā cīņā sievietēm, džudo, airēšanā, aptuveni 50 pasākumos 
piedalījušies ap 120 Liepājas sportistu. Kopumā pasaules un Eiropas 
līmeņa pasākumos piedalījušies ap 548 Liepājas sportistu vairākos sporta 
veidos. 

▪ 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā 
(daudzfunkcionāla sporta kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, 
tenisa kortu rekonstrukcija, sporta bāze “Draudzība”) un sporta inventāra, 
aprīkojuma iegāde: 
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o Darbība. Futbola halles būvniecībai ir izstrādāts būvprojekta minimālais 
sastāvs. Iznākums. Izstrādāts BP minimālais sastāvs, veikti 
nepieciešamie topogrāfiskie uzmērījumi, teritorijas ģeoloģiskā un 
ģoetehniskā izpēte, kā arī noslēgts līgums par stāvlaukumu 
projektēšanas un izbūves darbiem. Futbola halles projektēšana un 
celtniecība pašreiz nenotiks, jo nav piešķirts valsts finansējums. 

o Darbība. Slēgto tenisa kortu būvniecība un teritorijas labiekārtošana. 
Iznākums. Tenisa halle un tās teritorijas labiekārtojums tika nodots 
ekspluatācijā 2019.gada martā. 

o Darbība. Tenisa kortu ģērbtuvju ēkas jumta nomaiņa; Liepājas Tenisa 
sporta skolas vajadzībām iegādāta jauna automašīna. Zirgu salas BMX 
parka būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana. Iznākums. Veikta 
Tenisa sporta skolas ģērbtuvju jumta nomaiņa; Iegādāta jauna 
automašīna VW Transporter sportistu pārvadāšanai. Ir sagatavota 
tehniskā specifikācija būvprojekta izstrādei. 

o Darbība. Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 
2.kārta. Iznākums. Projekts ir pabeigts. 

 
Atlikušā 1 rīcību darbības ir izpildīta daļēji (12 % jeb 1). Neizpildītu rīcību darbību nav. 
Zemāk dots šīs daļēji izpildītās darbības apraksts: 
 
Daļēji izpildītas rīcību darbības: 

▪ Turpināt attīstīt atbilstošu sporta infrastruktūru pilsētā (daudzfunkcionāla sporta 
kompleksa izveide, ūdens sporta bāzes modernizācija, tenisa kortu 
rekonstrukcija, sporta bāze “Draudzība”) un sporta inventāra, aprīkojuma iegāde 

o Darbība. Stadionā "Daugava": esošā sacensību tablo nomaiņa. krēslu 
nomaiņa skatītāju tribīnēs, futbola laukuma zālāja, t.sk., drenāžas 
atjaunošana stadionā, mākslīgā apgaismojuma uzlabošanas pasākumu 
veikšana, trenažieru zāles pārbūve un tai paredzētā jauna inventāra 
iegāde, kanalizācijas/ ūdens sistēmas atjaunošana. Jauna žoga izbūve 
stadionā "Raiņa parks". Jauna žoga izbūve un lietus ūdens noteku 
sistēmas pakāpeniska nomaiņa/ jumta remonts 3 (ēkām) atpūtas 
kompleksā "Draudzība". Iznākums. Attiecībā uz stadionu “Daugava”: 
iegādāts un uzstādīts jauns LED ekrāns, kas spēs nodrošināt ne tikai 
sporta sacensību vajadzības, bet būs pielietojams arī citu pasākumu 
norisēm; nomainīti 3100 skatītāju krēsli stadiona rietumu tribīnēs, 
stadiona iekštelpu trenažieru zālei iegādāti 2 (divi) jauni velotrenažieri, 
hanteļu komplekts, cits aprīkojums; izbūvēta kanalizācijas sistēma, lai 
uzlabotu stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkas kapacitāti. 

2.3.3 RĪCĪBPOLITIKA NR. 2.2. “LIEPĀJAS IEDZĪVOTĀJIEM UN VIESIEM 
PIEVILCĪGAS PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA” 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 
 
Rīcībpolitikas efektivitātes novērtējumam tiek izmantoti 6 RR (RR68-RR73). Izvērtējot 
uzraudzības ziņojumā dotās rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības laika periodā līdz 
2017. gadam, iegūti sekojoši rezultāti: 

▪ 4 rādītājiem ir pozitīva tendence (vērtējums 2) 
▪ 2 rādītājiem ir negatīva tendence (vērtējums 0) 

Rezultatīvo rādītāju novērtējuma grafiks dots nākamajā Attēlā 2.3.: 
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ATTĒLS 2.3. RĪCĪBPOLITIKAS 2.2 REZULTATĪVO RĀDĪTĀJU NOVĒRTĒJUMS 

Avots: Liepājas AP2020 vidusposma izvērtējums 

Vidējais rīcībpolitikas izpildes vērtējums ir 1,33, kas nozīmē, ka mērķa sasniegšanas 
pakāpe ir 67%. Saskaņā ar metodiku tika veikta padziļināta analīze rādītājiem, kas 
uzrāda negatīvu vai neitrālu tendenci. 
 
NEGATĪVĀ SNIEGUMA REZULTATĪVO RĀDĪTĀJU ANALĪZE 
 
Ar sporta nozari netieši saistīts ir negatīvās noslieces rādītājs “Tūristu vidējais 
uzturēšanās ilgums”, saistībā ar to, ka uz šo rādītāju atstāj ietekmi sporta pasākumu 
piesaistītais sporta tūrisms. 
 
TŪRISTU VIDĒJAIS UZTURĒŠANĀS ILGUMS 
Tūristu vidējais uzturēšanās laiks pilsētā 2016.-2017. gadā samazinājies par 14%. 
Novērojama tendence, ka liela daļa viesu ierodas Liepājā, lai apmeklētu kādu kultūras 
vai sporta pasākumu, pārnakšņo un jau nākamajā dienā dodas prom. Kopējais tūristu 
skaits šajā laikā palielinājies par 31%, taču vairums uzturas Liepājā tikai vienu nakti. Lai 
mainītu šo tendenci, būtu jāpilnveido tūrisma piedāvājums pilsētā, ieinteresējot 
atbraukušos viesus uzkavēties ilgāk. 
 
RĪCĪBPOLTIKAS RĪCĪBU PLĀNA IZPILDE 
 
Liepājas AP2020 Rīcību plānā rīcībpolitikā Nr. 2.2. ietvertas 2 ar sporta nozari saistītas 
rīcības un 2 tām pakārtotās darbības. Līdz 2018. gada beigām tika īstenotas 50% (1) no 
šīm darbībām.  
 
Izpildītās rīcības: 

▪ 2.2.4.(1.) Pilnveidot publisko infrastruktūru ūdenssportam, ūdens tūrismam un 
atpūtai pie ūdeņiem 

o Darbība. Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā 
labiekārtojuma izveide. Iznākums. 2018.gada 18.oktobrī Būvvaldes 
komisija pieņēmusi ekspluatācijā objektu "Brīvdabas sporta un aktīvās 
atpūtas centrs Zirgu salā.  

 
Neizpildītas rīcības: 

▪ 2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un veicināt to izmantošanu atpūtai un 
sportiskām aktivitātēm 
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o Darbība. Līdzfinansējums basketbola laukuma izbūvei. Piezīme: Darbība 
īstenota 2019.gadā (izbūvēts Porziņģa laukums Dunikas ielā), sakarā ar 
to, ka dāvinājums basketbola laukuma izbūvei tika saņemts tikai 
2018.gada nogalē.  

   


